Oznámenie o zmene strategického dokumentu – Regionálnej integrovanej
územnej stratégie Banskobystrického kraja v súvislosti so Zmenou
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia
3.0 a Zmenou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020,
verzia 4.0 a formálnou úpravou dokumentu – „Regionálna integrovaná územná
stratégia Banskobystrického kraja, verzia 1.2“ podľa Zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení

I. Základné údaje o obstarávateľovi
I.1. Názov:
Banskobystrický samosprávny kraj
I.2. Identifikačné číslo: 37828100
I.3. Adresa sídla:
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
I.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
Tomáš Mišovič, MBA
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií
Úrad BBSK, Banská Bystrica, kancelária č. 310
048/4325 513 II 0908 895 502
tomas.misovic@bbsk.sk
I.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na jeho
konzultácie:
Mgr. Jana Majeríková
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
Úrad BBSK, Banská Bystrica, kancelária č. 309
048/4325 150 II
jana.majerikova@bbsk.sk
II. Základné údaje o strategickom dokumente
II.1. Názov:
Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja, verzia 1.2 (ďalej aj RIUS
BBK, verzia 1.2)
II.2. Charakter:
V súčasnosti platná Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja
(RIUS BBK) predstavuje strednodobý strategický dokument pre aplikáciu integrovaného
prístupu na realizáciu investičných priorít integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP) na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň, financovaných z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Hlavným cieľom RIÚS BBK je zlepšenie kvality
života obyvateľov a regionálnej konkurencieschopnosti územia s dôrazom na vyvážený
územný rozvoj prostredníctvom vhodne zvolenej kombinácie intervencií regionálneho
a miestneho charakteru, uplatnením špecificky miestneho prístupu a prispieva k napĺňaniu

vízie BBK. RIÚS BBK bude implementovaný za predpokladu prierezového zapojenia
všetkých relevantných aktérov pôsobiacich v regionálnom rozvoji dodržiavajúc princíp
partnerstva v každej fáze procesu strategického plánovania a rozhodovania, a to ako
na horizontálnej, tak i na vertikálnej úrovni. Princíp subsidiarity je uplatňovaný
prostredníctvom identifikácie konkrétnych projektových zámerov, ktoré sa budú v území
Banskobystrického samosprávneho kraja realizovať, monitorovať, ale i hodnotiť.
Samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou RIÚS BBK je udržateľný mestský rozvoj (ďalej
UMR). Ide o špecifickú časť stratégie zameranú na udržateľný mestský rozvoj krajského
mesta Banská Bystrica a jeho funkčného mestského územia. Samotný dokument je
spracovaný v súlade s dokumentáciou spracovanou Riadiacim orgánom (ďalej len RO) pre
IROP a to s Metodickým usmernením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
pre prípravu a realizáciu RIÚS a Záväznou osnovou na vypracovanie RIÚS (Verzia 1.0).
RIÚS BBK nie je samostatným strategickým dokumentom. RIUS BBK je implementačným
nástrojom pre IROP, ktorý identifikuje najvhodnejšie investície v rámci podpory IROP
v území kraja.
RIUS BBK bola posudzovaná ako strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Záverečné stanovisko bolo vydané dňa 07. 03. 2016
Okresným úradom Banská Bystrica, Odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OUB-OSZP1-2016-001762-SP a následne bol dokument dňa 07. 03. 2016 schválený riadiacim
orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
K predloženej zmene strategického dokumentu dochádza v súvislosti so Zmenou
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 3.0 a Zmenou
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0.
II.3. Hlavné ciele:
Hlavným cieľom predloženého strategického dokumentu RIUS BBK, verzia 1.2 je
zosúladenie strategického dokumentu so Zmenou Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020, verzia 3.0 a Zmenou Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020, verzia 4.0, pričom cieľom návrhov zmien IROP je zabezpečiť
implementáciu IROP v súlade s legislatívou Európskej únie, SR a príslušnými národnými
stratégiami.
Predloženými zmenami strategického dokumentu nedochádza k zmene cieľov, ani stratégie
RIUS BBK. Ciele stratégie na naplnenie stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu a špecifických cieľov zostávajú taktiež bez zmeny.
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“)
navrhol nasledovné zmeny IROP (verzia 3.0): zmeny alokácií IROP na základe článku 92
ods. 3 všeobecného nariadenia 1303/2013, výsledná zmena alokácií IROP po prepočte
kohéznej obálky, zmeny finančnej alokácie – prioritizácia alokácií zdrojov v rámci prioritnej
osi - PO 1, vecné zmeny, formálno-technické úpravy/korigendá a (verzia 4.0): zmeny
ukazovateľov výkonnostného rámca, vecné zmeny vychádzajúce z doterajšej implementácie
IROP, korigendá (úpravy názvov, cieľovej hodnoty apod.), ktoré sú zapracované
v predkladanom strategickom dokumente.
II.4. Obsah
Obsah predloženej zmeny spočíva v nasledovných úpravách:
východiskové a cieľové hodnoty výsledkových ukazovateľov na základe podkladov
z akčných plánov podľa krajov (pre šp. cieľ 1.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.2, 3.1),
merné jednotky pre spoločné merateľné ukazovatele výstupu pre investičnú prioritu
1.2, 1.2.1, 2.2, 2.1),
cieľová hodnota pre spoločné merateľné ukazovatele výstupu pre investičnú prioritu
2.1 na území MFO Banská Bystrica,
oprávnení prijímatelia (pre šp. cieľ 1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1),
cieľové skupiny (pre šp. cieľ 3.1),

-

cieľové územie (pre šp. cieľ 1.2.1, 1.2.2),
oprávnené aktivity (pre šp. cieľ 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.2.1, 4.3.1),
definovanie územných investičných jednotiek (pre šp. cieľ 2.1.2),
podporované opatrenia (pre šp. cieľ 2.1.1, 2.1.2),
kritériá pre hodnotenie projektov (pre šp. cieľ 2.2.1, 2.2.3, 4.3.1),
hlavné zásady výberu operácií, špecifické ciele, očakávané výsledky pre šp. cieľ
2.1.2 pre MFO Banská Bystrica,
výsledok podpory v RIUS pre šp. cieľ 2.2.3,
identifikované opatrenia z iných operačných programov (OP) pre šp. cieľ 4.3.1,
aktualizované tabuľky pre analytickú časť (pre šp. cieľ 2.1.2, 4.2.1),
úprava SWOT analýzy pre PO2,
aktuálna legislatíva.

V celom dokumente vrátane prílohovej časti boli odstránené administratívne chyby.
II.5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu
Predložený dokument je spracovaný v jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých
členov partnerstva.
II.6. Vecný a časový harmonogram
Návrh zmeny RIUS bol v zmysle čl. 8 ods. (19) Štatútu a rokovacieho poriadku Rady
Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Banskobystrického kraja na roky
2014-2020 postúpený členom Rady Partnerstva dňa 9.8.2018 formou výzvy na hlasovanie,
ktorí k návrhu zmeny RIUS dňa 20. 8.2018 prijali uznesenie č. 1/2018 – Rada Partnerstva
pre RIUS:
A.
vydáva pozitívne stanovisko k Integrovanej územnej stratégii mestskej funkčnej
oblasti krajského mesta Banská Bystrica na roky 2014-2020, verzia 1.2,
B.
vydáva pozitívne stanovisko k Regionálnej Integrovanej územnej stratégii
Banskobystrického kraja na toky 2014-2020, verzia 1.2.
Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z.z. v platnom znení, SO pre IROP predloží návrh zmeny RIUS na posúdenie a schválenie
RO pre IROP.
II.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
RIUS BBK, verzia 1.2 vychádza z IROP, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023, Územného plánu veľkého
územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení, relevantných územnoplánovacích
podkladov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územných plánov miest a obcí
v kraji, regionálnych, sektorových koncepčných a ďalších relevantných strategických
dokumentov.
II.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
RO – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia riadenia programov
regionálneho rozvoja
II.9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Rozhodnutie RO pre IROP
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia
III.1. Požiadavky na vstupy
Vstupy pre RIUS BBK, verzia 1.2 predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, ktoré sú vo výške cca ...............mil. EUR.

Na realizáciu programu bude potrebné zabezpečiť aj spolufinancovanie z prostriedkov
štátneho rozpočtu, iných verejných zdrojov (najmä rozpočtov obcí a VÚC) ako i súkromných
zdrojov.
III.2. Údaje o výstupoch
Výstupy predloženej zmeny sú v súlade s platnou stratégiou RIUS. Ide o zmeny formálneho
charakteru, najmä úpravy a doplnenia textovej a tabuľkovej časti.
III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Je možné očakávať, že priame vplyvy na životné prostredie nebudú odlišné od tých, ktoré už
boli identifikované v procese posudzovania strategického dokumentu RIUS. Predložená
zmena má formálny charakter, v tejto súvislosti nedochádza k žiadnym predpokladaným
zásadným zmenám vplyvov na životné prostredie oproti už hodnoteným vplyvom.
III.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Predložená zmena strategického dokumentu nepredpokladá priamy vplyv na zdravotný stav
obyvateľstva, resp. vplyv odlišný od už posúdených vplyvov. Ide o zmeny formálneho
charakteru, najmä o úpravy a doplnenia textovej a tabuľkovej časti.
III.5. Vplyvy na chránené územia
Implementáciou predloženej zmeny sa neočakáva zmena vplyvu strategického dokumentu
na chránené územia.
III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Nepredpokladajú sa.
III.7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátu
Nie je predpoklad, že predložená RIUS BBK, verzia 1.2 bude mať vplyv na životné prostredie
presahujúci štátne hranice.
IV. Dotknuté subjekty
IV.1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Vzhľadom na regionálny charakter a obsah strategického dokumentu sú zainteresovanou
verejnosťou všetci obyvatelia a subjekty koordinujúce hospodársky a sociálny rozvoj
v Banskobystrickom kraji, ktoré sa zapoja do procesu implementácie RIUS BBK, verzia 1.2,
resp. každý kto prejaví záujem o strategický dokument či proces environmentálneho
rozhodovania.
IV.2. Zoznam dotknutých subjektov
- štátna a verejná správa, samospráva,
- združenia miest a obcí,
- neziskové organizácie, občianske združenia,
- fyzické osoby a právnické osoby koordinujúce hospodársky a sociálny rozvoj,
- miestne akčné skupiny.
IV.3. Dotknuté susedné štáty
Maďarsko
V. Doplňujúce údaje
V.1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Nie je.

V.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
1. Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 3.0,
2. Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0.
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Banská Bystrica, 13. 11. 2018
VII. Potvrdenie správnosti údajov
Tomáš Mišovič, MBA
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií
Úrad BBSK, Banská Bystrica, kancelária č. 310
048/4325 513 II 0908 895 502
tomas.misovic@bbsk.sk
VII.1. Meno spracovateľa oznámenia
Ing. Jarmila Kalmanová
odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie
Úrad BBSK, Banská Bystrica, kancelária č. 308
048/4325 124 II
jarmila.kalmanova@bbsk.sk
VII.2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom
obstarávateľa, pečiatka
Tomáš Mišovič, MBA
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií
Úrad BBSK, Banská Bystrica, kancelária č. 310
048/4325 513 II 0908 895 502
tomas.misovic@bbsk.sk

oprávneného

zástupcu

Zoznam dotknutých subjektov
Ministerstvá
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
3. Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
5. Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
7. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
8. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37
Štátna správa
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petőfiho 1, 984 38 Lučenec
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská sobota
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom
15. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
16. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ÚP, Nám. Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
17. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

18. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie, Nám. Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
19. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
Samospráva
20. Nitriansky samosprávny kraj, Župné námestie 3, 94901 Nitra
21. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
22. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina
23. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov
24. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice
25. obce a mestá BBSK

